Information og takstblad fra Gl.
Himmelev Vandværk I/S
www.himmelevvand.dk April
2021
TAKSTER FOR 2021
Vandbidrag
Bidrag til drift af værket udgør eksklusiv grønne afgifter pr. år:
Private husstande og institutioner: Fast bidrag pr. bolig 700,00 kr. + moms Pr. m3 8,75 kr. + moms Anlægsbidrag
Der betales anlægsbidrag, når der anlægges forsyning til nye boliger mm. Anlægsbidraget skal være betalt inden
tilslutning foretages. Anlægsbidraget udgør for 2020 10.680 kr. + moms 2.670 kr., i alt 13.350,00 kr.
Vandværkets hovedanlæg er anlæg til indvinding og behandling af drikkevand, råvandsledninger,
vandbehandlingsanlæg, pumpeanlæg, herunder trykforøgeranlæg til særlige trykzoner i ledningsnettet, beholderanlæg
samt hovedledninger til transport af færdigbehandlet vand til distributionsnettets forsyningsledninger..
Vandværkets distributionsnet består af
- forsyningsledninger, som er den del af distributionsnettet, som transporterer vand fra hovedledningen til de enkelte
ejendommes stikledninger,
- stikledninger - inkl. en eventuel stophane - er den del af distributionsnettet, som transporterer vand fra
forsyningsledningen til ejendommens skel eller målerbrønd.
Anlægsbidraget dækker bidrag til hovedanlæg og forsyningsledninger.
Anlægsbidrag til nye stikledninger fastsættes konkret i forhold til de faktiske udgifter, med forbehold for kommunens
godkendelse af det konkrete bidrag i hvert enkelt tilfælde.
Etablering og vedligeholdelse af forsynings- og stikledninger er vandværkets ansvar.
- jordledningen er den ledning, der forbinder stikledningen med installationerne i ejendommens bygninger.
Jordledningen ligger i jorden på ejendommens grundstykke fra skel eller fra stophanen, hvis denne er placeret inden for
skel i målerbrønden. Jordledningen er en del af ejendommens vandinstallationer. Etablering og vedligeholdelse af
jordledninger er den enkelte interessents ansvar som grundejer.
ÆNDRING AF FORSYNINGSNETTET
Såfremt et nybyggeri eller lignende nødvendiggør omlægning af forsyningsledninger, betaler interessenten udgifterne
hertil. Bidrag fastsættes konkret i forhold til de faktiske udgifter ved omlægningen. Bidrag af denne karakter skal
godkendes af Roskilde Kommune, og opkræves derfor med forbehold for kommunens godkendelse.

OPKRÆVNINGER/INDBETALINGER
Den samlede betaling (vandbidrag + offentlige afgifter) forfalder således i 2020: den 8. marts (slutafregning) og den
8. september (á conto)
SAMMENSÆTNING AF OPKRÆVNING FOR VAND
Den samlede opkrævning til Gl. Himmelev Vandværk kan pr. m3 i kr. opgøres således:
Vandværk pr. m3

8,75 kr.

Told & Skat, afgift

6,37 kr.

Told & Skat, moms

3,78 kr.

Opkrævning fra vandværk

18,90 kr.

FORHOLD OMKRING FLYTNING
I henhold til ny EU lovgivning skal der i forbindelse med salg/fraflytning af ejendom udarbejdes slutopgørelse til
sælger. Dette udarbejdes nu af vandværket og prisen for dette udgør.
Slutopgørelse 300,00 kr. + moms i alt 375,00 kr. for at fremsende slutopgørelse til sælger.
Endvidere skal eventuelle aftaler om PBS-betaling (betalingsservice) opsiges. Dette gøres ved at sælger kontakter sit
pengeinstitut.
VEDR. VANDMÅLERNE
Målerne skal være frit tilgængelige og må ikke dækkes til eller gemmes bag skabe eller lignende. Det kan forhindre den
elektroniske aflæsning.
VEDR. FORNYELSER OG NYE ANLÆG
Interessenterne afholder selv udgifterne til vedligeholdelse og fornyelse af jordledning fra stophanen. Ved nye anlæg og
fornyelser, som skyldes interessentens forhold, skal stophane nedsættes i fortovet så nær vandværkets forsyningsledning
som muligt. Stophanen skal altid være synlig og let tilgængelig. Udgifterne ved nye anlæg og fornyelser af denne
karakter opkræves af vandværket som et bidrag, der fastsættes konkret i forhold til de faktiske udgifter med forbehold
for Roskilde Kommunes godkendelse.

LANGTIDS- OG INVESTERINGSBUDGET
Ny investering/udskiftning af eksisterende anlæg (beløb i tusinde kr. excl. moms)
Aktivitet
Alarm / sikring af renvandstank
Elhovedtavle
Ledningsbrud

2021
2022 2023 2024
50
100
300

300 300 300

Vandværk: Ny tagrende
Højvandslukke spildevandsstik + rottespærre
Nye vandmålere

900

I alt

25
50
200
575 300 350

1.300

